
 

 

Nesfjellet Prosjektutvikling AS 

DETALJREGULERING EINAN 4 
PLANPROGRAM 

Dette dokumentet inneholder planprogram for 
detaljregulering Einan 4 på Nesfjellet i Nes kommune. 
Dokumentet skal gi en oversikt over planprosessen og 

hva som i den skal utredes og vurderes.   

Dato: 22.05.2019 
Versjon: 01 

 

www.asplanviak.no 



 

 

Dokumentinformasjon 
 

Oppdragsgiver: Nesfjellet Prosjektutvikling AS 
Tittel på rapport: Planprogram 
Oppdragsnavn:  Nesfjellet - Detaljregulering 
Oppdragsnummer:  618131-01 
Utarbeidet av:  Rannveig Brattegard 
Oppdragsleder: Eirik Øen 
Tilgjengelighet:  Åpen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

side 2 av 17 

Forord 

 

Asplan Viak AS er engasjert av Nesfjellet Prosjektutvikling AS v/Bernhard Tandberg og Jørgen 
Haraldseth til å gjennomføre et reguleringsplanarbeid for områdene BA2, BA4, F21, F22, eiendom 
54/7, 56/18,50,122 (nord for F22), og området rundt Einetjern i kommunedelplan for 
Natten/Tverrlie, Nes kommune – Buskerud fylkes. 

Jeanette Renée Kaspersen er Nes kommunes kontaktperson for oppdraget.  

Eirik Øen er oppdragsleder for Asplan Viak AS.  

 

 

 

Ål, 22.05.2019 

 

 

 

Eirik Øen 

Oppdragsleder  
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1. PLANPROGRAM  

  

1.1. Vurdering av behov for konsekvensutredning  

Ved oppstart at reguleringsplanarbeid skal planer vurderes i forhold til forskrift om 
konsekvensutredning og i forhold til plan- og bygningsloven. I forbindelse med igangsetting av 
planarbeid med detaljregulering Einan 4 – Nesfjellet er det gjort en slik vurdering som tilsier at 
detaljreguleringen skal konsekvensutredes.  

Ettersom deler av planområdet, som skal reguleres til fritidsbebyggelse, i overordnet plan er avsatt til 
LNF-areal vurderes planen å falle inn under forskrift om konsekvensutredning sine kriterier for planer 
som alltid skal konsekvensutredes, § 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha 
planprogram eller melding, bokstav b: reguleringsplan etter plan- og bygningsloven for tiltak i 
vedlegg I. Vedlegg I sitt pkt. 25 sier at ny bolig- og fritidsboligområde som ikke er i samsvar med 
overordnet plan skal konsekvensutredes.   

1.2. Planprogram for konsekvensutredning.  

Et planprogram er et spesielt dokument som ikke skal forveksles med selve planen. Planprogrammet 
skal medvirke til en forutsigbar planprosess og fastlegge hvilke forhold som det skal redegjøres 
nærmere for i planarbeidet. Krav til innholdet i et planprogram framgår av plan- og bygningsloven § 
4-1 andre ledd.    

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, beskrive det aktuelle området og 
hvilke problemstillinger som anses som viktige for miljø og samfunn i det konkrete planarbeidet, 
basert på eksisterende kunnskap. Relevante og realistiske alternativer skal beskrives, og det skal 
framgå hvordan behandlingen av disse skal ivaretas i planarbeidet. Det skal gjøres rede for 
planprosess med frister, deltakere og opplegg for medvirkning, spesielt for grupper som antas å bli 
særlig berørt. Det skal foreligge kart over planområdet.    

Forslaget til planprogram skal, med utgangspunkt i relevante rammer og krav gitt i forskriftens § 13 
og § 14, redegjøre for hvilke forhold som skal utredes og belyses i konsekvensutredningen.   

Det skal beskrives hvilken fremgangsmåte eller metoder som skal benyttes i utredningene for å 
fremskaffe nødvendig og beslutningsrelevant kunnskap. Planprogrammet skal utformes slik at det 
kan tas stilling til om planarbeidet er gjennomført i samsvar med planprogrammet.    

Planprogrammet sendes ut på offentlig ettersyn i 6 uker sammen med varsel om oppstart av 
planarbeid. Det er anledning til å levere uttalelse til planprogrammet.  
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2. OM PLANARBEIDET  
 

2.1. Formålet med planarbeidet  

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et helhetlig grep for grønn og grå infrastruktur og 
differensiert ny fritidsbebyggelse. Planen skal stimulere til helårs bruk med fleksibelt og 
brukervennlig tur- og løypenett, ski in/ski out traséer fra/til alpinanlegget og aktivitetsområder. 
Einetjern ligger som en perle sentralt i området, men gror igjen og ser nå ut som et tjern i siste 
«livsfase». Det er ønskelig å traue ut området og reetablere opprinnelig tjern med større vannspeil. 

2.2.  Planområdet  

Planområdet omfatter områdene BA2, BA4, F21, F22, eiendom 54/7, 56/18,50,122 (nord for F22), og 
området rundt Einetjern i kommunedelplan for Natten/Tverrlie, Nes kommune.  

Området ligger sentralt i Nesfjellet og er tilstøtende utviklingen som skjer i tilknytning til Nesbyen 
alpinsenter og golfbane (Natten/Tverrlia). Planområdet er ca. 720 daa stort. Utviklingen av området 
vil skape store positive ringvirkninger for etablerte aktiviteter i nærområdet, samt økt omsetning i og 
trafikk for handel- og servicetilbudet i kommunen. 

 

Planområdet sin beliggenhet er markert med rød sirkel i utsnittet over.  
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Utsnittet over viser foreløpig planavgrensning med svart strek.  
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3. OVERORDNEDE RAMMER OG PREMISSER 

 

3.1. Kommunedelplan for Natten og Tverrelie 

Overordnede føringer for planområdet finner man i kommunedelplan for Natten/Tverrlie, vedtatt 
21.06.2017. Planområdet er lagt ut som bebyggelse og anlegg (BA2 og BA4), fritidsbebyggelse (F21 og 
F22), LNF-område og idrettsanlegg. 

 

Utsnitt kommunedelplan for Natten/Tverrlie. Planområdet ligger innenfor den røde sirkelen. 
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Planarbeidet avviker noe fra overordnet plan da det er ønskelig å ta med i byggeområdet et areal 
som i overordnet plan ligger i LNF-område. Det aktuelle arealet omfatter eiendommene 54/7, 
56/18,50,122 og ligger nord for område F22, og vest for F21 i overordnet plan.  

 

 

Utsnittet over viser foreløpig planavgrensning med svart strek. Den rosa stipla linja viser det arealet som i overordnet plan 
er avsatt til LNF-område, men som i denne planen ønskes tatt med i byggeområdet.  
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3.2. Reguleringsplaner  

3.2.1. Detaljreguleringsplan for Nesbyen golf og aktivitetspark II, vedtatt 09.11.2017. 
Planområdet berører planen litt i nord og vest, der området er regulert til golfbane og grønnstruktur. 
Bakgrunnen er ønsket om å sideforskyve hovedvegen til Natten/Tverrlie, og vurdere utbygging 
innenfor avsatt byggeområde i kommunedelplanen i et helhetlig plangrep for BA2 og Einetjern. 
Videre vil reetablering av Einetjern med større vannspeil og omlegging av tursti kunne overlappe noe 
regulert område til golf- og aktivitetspark. 

 

Utsnitt detaljreguleringsplan Nesbyen golf og aktivitetspark II. Planområdet overlapper litt i nord og vest, ref. blå linje. 

3.2.2. Detaljreguleringsplan Senterområde nord, Nesbyen alpinsenter, vedtatt21.06.2016 
Planområdet berøre planen litt i vest, der området er regulert til friområde og kjøreveg. Bakgrunn er 
ønsket om å vurdere ny atkomst til eksisterende hytter i BA4 fra nordøst for å unngå kryssing av 
planlagt skitrasé fra alpinsenteret og til byggeområdene nordvest for alpinanlegget. 

Det legges til rette for sammenfallende planavgrening på resten av strekningen mot øst. 
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Utsnitt detaljreguleringsplan for Senterområde nord, Nesbyen alpinsenter. Planområdet overlapper litt i vest. 
Illustrasjonsutsnittet er fra en tidligfasestudie utarbeidet av IAD i 2014. Blå linje er ny skitrasé, og de to eksisterende 
avkjøringene til BA4 stenges, og erstattes av ny atkomst fra nordøst. 

 

3.2.3. Detaljreguleringsplan for Einan 3, vedtatt 07.03.2019 
Planen er nylig vedtatt (KS-sak 9/19). Det legges til rette for sammenfallende planavgrensning og 
koordinerende grønnstruktur, men det blir noe overlapping i vegkrysset til Bøgaset. Det er ønskelig å 
vurdere rundkjøring i stedet for dagens fire-armet kryss. Dette vil være med på å bedre innfarten til 
reiselivsområdene og forbedre trafikksikkerheten. Det skal derfor utredes mulighet for omlegging av 
hovedveg med rundkjøring. Videre skal videreføring av eksisterende kryssløsning være et alternativ i 
planprogrammet.  

3.2.4. Detaljreguleringsplan for Einan, vedtatt 12.10.2017 
Detaljreguleringen berør et lite areal i nordøst i detaljregulering for Einan avsatt til LNF-areal. 
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3.3. Overordnede føringer  

Nedenstående oppgis en rekke overordnede føringer med betydning for planarbeidet. Listen er ikke 
uttømmende, men angir føringer som anses som viktige i forbindelse med reguleringsplanarbeidet 
og som statlige og regionale myndigheter har spesielt fokus på.   

 Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 
 Forskrift om konsekvensutredninger, FOR-2017-06-21-854  
 Kulturminneloven av 06. august 1978  
 Naturmangfoldloven av 19. juni 2009  
 Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging av 26.09.2014  
 Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging av 04. september 2009.  
 Lov om tilgjengelighet og diskriminering (Universell utforming) av 20. juni 2008   
 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planlegging av 20.09.1995 
 Den europeiske landskapskonvensjonen, i kraft 1.mars 2004.   
 Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven, T-1513, 2012   
 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T1442, oppdatert 2017  
 Retningslinje 2-2011 frå NVE. Flaum- og skredfare i arealplanar   
 St. melding nr. 34 om norsk klimapolitikk (2006-2007)   
 St. melding nr. 26 – Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand (2006-2007)    
 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt 12. juni 2015   

3.4. Planinitiativ og planforespørsel  

Asplan Viak AS sendte på vegne av Nesfjellet Prosjektutvikling inn et planinitiativ med forespørsel om 
oppstartsmøte med kommunen den 15.06.2018. Revidert planinitiativ, etter tilbakemeldinger fra 
kommunen, ble sendt inn 05.07.2018.  

Det kom av planinitiativet frem blant annet at formålet med planarbeidet er å legge til rette for et 
helhetlig grep for grønn og grå infrastruktur og differensiert ny fritidsbebyggelse. Planen skal 
stimulere til helårs bruk med fleksibelt og brukervennlig tur- og løypenett, ski in/ski out traséer fra/til 
alpinanlegget og aktivitetsområder. Einetjern ligger som en perle sentralt i området, men gror igjen 
og ser nå ut som en innsjø i siste «livsfase». Det er ønskelig å traue ut området og reetablere 
opprinnelig tjern med større vannspeil. 

Videre kom det fram at planområdet omfatter områdene BA2, BA4, F21, F22, eiendom 54/7, 
56/18,50,122 (nord for F22), og området rundt Einetjern i kommunedelplan for Natten/Tverrlie, Nes 
kommune. 

Det kom også frem av planinitiativet at det ønskes vurdert utbygging til fritidsbebyggelse i to sentralt 
beliggende og tilgrensende områder som ikke er lagt ut til dette formålet i kommunedelplanen. 
Dette er et LNF-område på ca 80 daa, og ligger som en forlengelse av terrengformasjonen som F22 
og BA2/BA4 ligger på. I øst grenser området til F21 og område I3 som er på ca. 90 daa, og ligger på et 
slakt kolleparti langs vegen til Bøgaset. Mot øst grenser området til myrdraget som skiller området 
fra golfanlegget. 

Det ble den 05.09.2018 holdt et oppstartsmøte med kommunen. Videre ble planinitiativet som var 
fremmet i strid med overordnet plan, både på arealformål (LNF-området og I3) og bestemmelser 
avvist.   

På bakgrunn av dette ble det i brev datert 03.10.2018, på vegne av oppdragsgiver Nesfjellet 
Prosjektutvikling AS, bedt om at planinitiativet forelegges kommunestyret for vurdering og 
avgjørelse, jf. §4 i «Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og 
bygningsloven».  

Videre er planinitiativet blitt behandlet som vist under.  
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Kommunestyret behandlet saken i møte den 07.03.2019 i saknr 10/19 og kommunestyret sitt vedtak 
er som under:  

 

Med dette er det gitt klarsignal til igangsetting av planprosessen.  
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4. TEMAER FOR KONSEKVENSUTREDNING  

 

4.1. Risiko og sårbarhetsanalyse 

Det skal gjøres en gjennomgang av hvilke forhold i tilknytting til planlagt tiltak som kan utgjøre en 
risiko for uønskede hendelser og en fare for mennesker, miljø og materielle verdier. Det skal 
utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for planen som skal ligge til grunn for både 
forebygging av uønskede hendelser og forberedelser for håndtering av uønskede hendelser.    

4.2. Områdets egnethet 

Det skal redegjøres for- og vurderes hvorfor området er godt egnet til utvikling.  

4.3. Kulturminner  

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 
lokaliteter det knytter seg historiske hendelse, tro eller tradisjon til (Lov om kulturminner, kap 1, § 
2).    

Buskerud fylkeskommune gjennomførte høsten 2018 en kulturminneregistreringer i planområdet. 
Rapport fra kulturminneregistreringa vil følge planforslaget.     

Ved funn av kulturminner fra nyere tid skal fylkeskommune kontaktes for en nærmere vurdering.   

4.4. Naturmangfold  

Naturmangfold defineres i henhold til Naturmangfoldloven som biologisk mangfold, 
landskapsmessige mangfold og geologisk mangfold som ikke i hovedsak er et resultat av menneskers 
påvirkning. Virkninger for landskapsmangfold i en konsekvensutredning behandles under 
landskapstemaet, for øvrig dekker naturmangfoldtemaet lovens begreper.   

Det ble høsten 2018 gjennomført en naturmiljøkarlegging i området. 

4.5. Friluftsliv  

Planens forhold til, og påvirkning på tilgrensende friluftsområder skal redegjøres for. Det skal vises 
hvordan planen påvirker og hensyntar friluftsområdene og forbindelser til disse.  

4.6. Reiseliv og næring  

Det skal redegjøres for hvordan en utvikling i området stiller seg i et reiselivs- og næringsperspektiv 
sett i sammenheng med utviklingen på Nesfjellet og i kommunen.  

4.7. Landskap og estetikk  

Det er høsten 2018 gjennomført en landskapsanalyse i området. Det skal redegjøres for og gjøres 
vurderinger av hvordan landskapsbildet påvirkes. Det skal gjøres vurderinger av hvordan arkitektur 
og landskap skal behandles i planen for å oppnå gode kvaliteter i samspill med omgivelsene og de 
som bruker stedet.  Plangrep og utbyggingsomfang og -form vil bli vurdert særskilt i planprosessen, 
og nødvendige føringer innarbeides ift. arealbruksformål og bestemmelser. Volum, form, høyder, 
material- og fargebruk har konsekvenser for bygningenes påvirkning av omgivelsene og vil bli styrt i 
bestemmelsene.  

Reetablering av opprinnelig vannspeil for Einetjern, og tilrettelegging for tur- og rekreasjon i 
området, vil være et viktig og positivt tiltak for omgivelsene og brukerne av området.  
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4.8. Flom og skred 

Det vil bli gjort en utsjekk i offentlige tilgjengelig databaser om planområdet/deler av planområdet er 
potensielt flom- og/eller skredutsatt.   

Vurderingene som gjøres i konsekvensutredningen vil basere seg på allerede foreliggende tilgjengelig 
data.   

4.9. Barn og unges interesser i planlegging  

Det er en nasjonal målsetting at Norge skal være universelt utformet i 2025. Dette innebærer at 
universell utforming kan legges til grunn for alle de arealformål som er listet opp i pbl. § 12-5.   

Det vil gis grunnleggende bestemmelser om funksjonskrav, herunder universell utforming.  

4.10. Klim og energi 

Det vil gjennom reguleringsplanen legges føringer for oppvarmingssystemer.  

4.11. Trafikale forhold  

De trafikale forholden i planområdet skal vurderes, også forholdet til myke trafikanter.  

Vi har fått opplyst at det p.t. er ca. 1000 hytter påkoblet avløp i Nesfjellet. Videre anslår vi, basert på 
korrigerte FKB-data, ca. 730 bygde hytter innenfor kommunedelplanen. 

Kommunedelplanen stiller krav til utarbeidelse av en trafikkanalyse, jf. pkt.3.1 i planen. Vi foreslår å 
innarbeide samme reguleringsbestemmelse som er innarbeidet i planen for detaljregulering for Einan 
3, som nylig ble vedtatt. 

4.12. Støy 

Støyforholdene vil i planprosessen vurderes. Som nevnt i punkt 3.2.3 skal to alternativer for 
hovedveg vurderes. For alternativet med å beholde eksisterende hovedveg skal det utføres 
støyanalyse for Einan 3 feltets østre side. For alternativ med rundkjøring og omlegging av dagens 
hovedveg skal det utføres støyvurdering for de berørte tomter i Einan 3 feltet som per i dag ikke 
ligger inntil hovedveg. 

4.13. Vann- og avløp  

Vann- og avløpsløsninger skal vurderes og utredes.  

Det pågår parallelle prosjekter med utredning av fremtidens avløpsløsninger for Natten/Tverrlia- 
området. Pt er kapasiteten for avløp begrenset i området, og ny kapasitet må tilrettelegges 
uavhengig av dette planinitiativet. Løsning for plassering av renseanlegg i Rukkedalen eller Nesbyen 
berører ikke vesentlig dette planinitiativet, men det kan påvirke anleggsbidragene i positiv retning 
ved at det blir noen flere påkoblinger enn forutsatt i gjeldende kommunedelplan. Kapasitetsmessig 
vil ikke ny planlagt overføringsledning til Rukkedalen/Nesbyen bli påvirket vesentlig av den økte 
utbyggingen. Den utgjør en alt for liten del av totalen i området.  

Vannforsyningen forutsettes påkoblet fellesløsning i tråd med utarbeidet «Forprosjekt Vannforsyning 
Nesfjellet», Asplan Viak 23.05.2018. Det økte utbyggingsomfanget vil ikke påvirke vesentlig de 
planlagte vannforsyningsløsningene i området. 

Vann- og avløpsløsninger blir sett i sammenheng med omkringliggende eksisterende og planlagt 
bebyggelse, og vil bli forøkt optimalisert i dette tverrfaglige planarbeidet 
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5. SAMMENSTILLING AV KONSEKVENS 

 

5.1. 0-alternativet  

0-alternativet innebærer i hovedsak en videreføring av dagens forhold. 0-alternativet vil være 
referansealternativet som planforslaget vurderes opp mot.  

5.2. Sammenstilling av virkninger  

Det vil gjøres en sammenstilling av virkninger og en sammenligning og vurdering av tiltaket i forhold 
til 0-alternativet.  

5.3. Avbøtende tiltak  

Det skal redegjøres for hva som kan gjøres for å forhindre eller avbøte eventuelle skader og ulemper.  



 

side 16 av 17 

6. ORGANISERING OG MEDVIRKNING  

 

6.1. Organisering  

Oppdragsgiver for oppdraget er Nesfjellet Prosjektutvikling AS. Asplan Viak AS er plankonsulent. 

6.2. Medvirkning  

Det skal gjennomføres medvirkning etter kravene i plan- og bygningsloven med brev til offentlige 
høringsinstanser, grunneier, naboer og andre berørte parter. Planarbeidet kunngjøres også i minst en 
avis som er lest i nærmiljøet og på minst en internettside. Planarbeidet varsles i forbindelse med 
oppstart av planarbeidet, ved offentlig ettersyn av planen og ved vedtak av planen.   

Det legges ikke opp til utvidet medvirkningsprosess, åpne møter etc., men det vil bli tatt 
direktekontakt og ad hoc møter etter behov. Eksisterende hytteeiere i BA4 blir fulgt opp særskilt ift 
atkomstløsning, og det blir koordinering mot utviklere av området for hestesportsenteret.  
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7. FREMDRIFT 

 

Forventet framdrift for planarbeidet er vist under.  

Mars/April 2019 Utarbeidelse av planprogram  

Mai 2019  Varsling av planoppstart med høring av planprogram  

7. Juli 2019 
Frist for innspill til varsel om planoppstart og høring 
av planprogram 

August 2019 Fastsettelse av planprogram 

September 2019  
Levering av planforslag med KU til 1. gangs 
behandling 

Desember 2019 1. gangs behandling av planforslag 

 Offentlig ettersyn (6 uker) 

Januar 2020 Frist for innspill                                                    
Justering av planforslag og KU 

Mars/April 2020 2. gangs behandling av og vedtak av planen 

Mai 2020 Klagefrist (3 uker)  

 


